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Zápisnica  
z XXVI.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kaľamenová,  

  konaného dňa 18. 6. 2018.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Martina Mračková, starostka obce 

                           Poslanci : 

                           Alena Čičmancová, Ing. Dušan Košarišťan, Peter Kubík, Lucia Šmičeková           

Čičmancová , Ján Zelienka    

Neprítomní:    

Verejnosť:       

                             

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Schválenie počtu poslancov vo volebnom období 2018-2022 

5. Schválenie počtu volebných okrskov 

6. Schválenie úväzku starostu  

7. Založenie n.o. VEPOS Horného Turca - informácia 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvorila Martina Mračková, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných.  

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je  100 % poslancov a OZ je 

uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Dušan Košarišťan, Ján Zelienka 

Návrhová komisia:         Lucia Šmičeková Čičmancová 

Zapisovateľka:               Alena Čičmancová 

 

Hlasovanie:                     za:  5  / A.Čičmancová, , J. Zelienka, Ing. Dušan 

                                                       Košarišťan, P. Kubík, L. Šmičeková Čičmancová /                         

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

schvaľuje  
program rokovania  

Hlasovanie:                     za: 5 / A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                                                     L. Šmičeková Čičmancová ,P. Kubík/                         

                                         proti  0                

                                         zdržal sa:  0          
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                                         neprítomní pri hlasovaní:   

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Schválenie počtu poslancov vo volebnom období 2018-2022 

5. Schválenie počtu volebných okrskov 

6. Schválenie úväzku starostu  

7. Založenie n.o. VEPOS Horného Turca - informácia 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z XXV. zasadnutia OZ 

Predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 114/2018:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesení z XXV. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie:   :     za:   5  A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                              P. Kubík, L. Šmičeková Čičmancová /                         

                              proti : 0 

                              zdržal sa:    0    

                              neprítomní pri hlasovaní:  

                       

 

K bodu 4.  Schválenie počtu poslancov vo volebnom období 2018-2022 

 

     Na základe Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov § 166 odst. 3 určuje OZ počet poslancov, ktorí budú volení 

v nasledujúcom volebnom období . Poslanci rozhodli, že vo volebnom období 2018-2022 

bude volených 5 poslancov OZ obce Kaľamenová 

 

Uznesenie č. 115/2018 :  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje  
  

na základe Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov § 166 odst. 3  vo volebnom období 2018-2022  5 poslancov OZ  
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Hlasovanie:   :     za:  5  /A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                                                     P. Kubík, L. Šmičeková Čičmancová /                         

                              proti : 0                 

                              zdržal sa: 0 

                              neprítomní pri hlasovaní:  

 

K bodu 5.  Schválenie počtu volebných okrskov 

Na základe Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov § 166 odst. 3 určuje OZ počet volebných okrskov pre voľby do 

samosprávy obcí konaných v roku 2018. Poslanci schválili jeden volebný okrsok. 

 

Uznesenie č. 116/2018: 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

Jeden volebný okrsok pre voľb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 

Hlasovanie:           za: 5   A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                                                     P. Kubík, L. Šmičeková Čičmancová/                        

                              proti : 0 

                              zdržal sa:  0                           

                              neprítomní na   hlasovaní:  

 

K bodu 6: Schválenie úväzku starostu 

 

Na základe Zákona 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení, § 11 odst. 4, písm. i, musí OZ určiť 

najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. OZ 

schválilo týždenný úväzok starostu v počte 30 hodín. 

 

Uznesenie č. 117/2017: 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

v súlade § 11 ods. 4 písm.i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

vo volebnom období 2018-2022 týždenný úväzok starostu v počte 30 hodín. 

 

Hlasovanie:           za: 5 A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                                                     P. Kubík, L. Šmičeková Čičmancová/                        

                              proti : 0 

                              zdržal sa:  0                           

                              neprítomní na   hlasovaní:  

 

K bodu 7: Založenie n.o. VEPOS Horného Turca - informácia 

 

Starostka informovala poslancov o tom, že od 1.6.2018 začala prevádzkovať činnosť 

organizácia VEPOZ Horného Turca n.o. Naša obec je zakladateľskou obcou neziskovej 

organizácie spolu s ďalším 19 obcami Horného Turca. Od 1.6.2018 bude zber komunálneho 

odpadu v obci zabezpečovať táto nezisková organizácia. 
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Uznesenie č. 118/2018: 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

zaregistrovanie   a začatie činnosti VEPOZ Horného Turca n.o. 

 

Hlasovanie:           za: 5  A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                                                     P. Kubík, L. Šmičeková Čičmancová/                        

                              proti : 0 

                              zdržal sa:  0                           

                              neprítomní na   hlasovaní:  

 

K bodu 8. Rôzne   

V rámci rôzneho starostka informovala poslancov o tom, že sa jej nepodarilo získať žiadneho 

nezamestnaného na údržbu verejných priestranstiev v obci. Obec rieši údržbu dohodami 

o vykonaní práce s našimi občanmi. Starostka navrhla poslancom, aby sa 4.8.2018 

uskutočnilo tradičné letné posedenie občanov pri hudbe a guláši. Poslanci schválili posedenie. 

Starostka upozornila poslancov na to, že nie sú dokončené investičné akcie v obci a to slatina, 

oplotenie detského ihriska, oplotenie na elektroodpad za Kultúrnym domom. Nakoľko sa 

blížia komunálne voľby, bolo by dobré, aby sa uvedené investičné akcie dokončili. 

 

K bodu  9. Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:15 h. 

 

Zapísala: Alena Čičmancová 

                                                                                   ....................................................     

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia: 


